BIJLAGE 2:

VRAGEN EN ANTWOORDEN

Waarom wordt de sneltest op onze school ingezet?
Het doel van sneltesten is om een uitbraak van het COVID-19 virus onder leerlingen, docenten en
andere medewerkers op school zo snel mogelijk te signaleren en te isoleren.
De sneltest is een aanvulling op de bestaande maatregelen binnen de school, zoals de regels rond
afstand houden en het gebruik van mondkapjes.
De sneltest vervangt daarmee dus niet de test van de GGD. Iedereen die klachten krijgt die
kunnen wijzen op het coronavirus, wordt verzocht direct een afspraak te maken om zich te laten
testen bij de GGD.
Er wordt gestart op een beperkt aantal scholen en onder de leerlingen, docenten en andere
medewerkers die gedurende de lockdown fysiek onderwijs krijgen (fase 1). Onze school is één van
deze scholen.

Wanneer wordt de sneltest gebruikt?
Op het moment dat bekend wordt dat iemand op school besmet is met het coronavirus, wordt
iedereen die minimaal één lesuur met de positief geteste persoon in dezelfde ruimte heeft gezeten
uitgenodigd om een sneltest te laten afnemen (dit is de testpopulatie). Dit geldt zowel voor
leerlingen, docenten als andere medewerkers in de school. In de onderbouw betreft dit meestal één
klas; in de bovenbouw gaat het om meer leerlingen van het gehele leerjaar door de wisselende
klassensamenstelling per vak.

Is meewerken aan de sneltest verplicht?
Deelnemen aan de sneltest is vrijwillig. Scholen informeren de ouders/verzorgers over de start met
het sneltesten op school. Daarbij is vooraf expliciet om toestemming gevraagd aan
ouders/verzorgers van leerlingen in de leeftijd t/m 16 jaar. Leerlingen ouder dan 16 jaar mogen
zelf bepalen of zij meewerken aan de afname van een sneltest. Ook aan hen wordt expliciet om
toestemming gevraagd.
Bij goedkeuring van de ouders/verzorgers, is het op het moment van de test alsnog aan de leerling
zelf om wel/niet deel te nemen. Deelname aan de sneltest is dus niet verplicht, ook niet als er al
eerder toestemming is gegeven. Leerlingen hebben altijd het recht om deelname te weigeren,
zonder dat dit gevolgen heeft.

Wat als één van beide ouders niet reageert op het verzoek om toestemming?
Als een reactie van (een van) de ouders uitblijft, wordt de betreffende leerling niet getest. Er wordt
altijd toestemming van beide ouders/verzorgers gevraagd en zij worden ook beiden in de
gelegenheid gesteld om deze te geven. Bij een incompleet formulier wordt de ouder/verzorger
waarvan de handtekening ontbreekt, nogmaals gevraagd om te reageren.

Wie neemt de sneltesten af?
Wij maken voor de uitvoering van de sneltesten gebruik van een bedrijf gespecialiseerd in het
afnemen van sneltesten. De sneltesten worden afgenomen door medewerkers die hiervoor zijn
opgeleid. Zij worden aangestuurd door een erkende arts met BIG-registratie. Dit bedrijf voldoet
aan alle criteria die worden gesteld aan het afnemen van testen op COVID-19 (waaronder antigeen
sneltesten) buiten GGD-testlocaties zoals gesteld door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn
en Sport (VWS). Het bedrijf staat onder toezicht van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en
Jeugd.

Is de sneltest betrouwbaar?
Uit onderzoek is gebleken dat de sneltest in 80% van de gevallen kan helpen om mensen met een
coronabesmetting te vinden die anders ‘onder de radar’ zouden zijn gebleven.
Bij personen die klachten hebben bij een corona infectie, is het virus al enkele dagen voordat de
klachten ontstaan aanwezig in de neus-keelholte. In deze fase van de infectie kan het virus ook al
worden doorgegeven. Ongeveer 50% van de tieners die besmet is met het coronavirus heeft geen
of hele milde klachten. De besmetting wordt daardoor niet altijd herkend. Maar deze kinderen
kunnen het virus wel doorgeven aan hun omgeving. Door het inzetten van sneltesten, kunnen
ongeveer 80% van mogelijk besmette mensen zonder of met hele milde klachten opgespoord
worden.

Is een sneltest veilig?
Ja. Het afnemen van de test wordt gedaan in een daarvoor speciaal ingerichte ruimte binnen de
school die voldoet aan alle door het RIVM gestelde eisen. In deze ruimte wordt zowel het afnemen
van de test uitgevoerd, als de resultaten geanalyseerd. De resultaten van de test zijn tussen de 30
en 60 minuten na afname bekend.
De sneltest wordt afgenomen door hiervoor opgeleide mensen van de testaanbieder. Zij worden
aangestuurd door een erkende arts met BIG-registratie. De testaanbieder staat onder toezicht van
de Inspectie Gezondheidzorg en Jeugd.

Zijn de sneltesten gevalideerd voor het beoogde doel?
Ja. Op dit moment zijn er twee type sneltesten gevalideerd, namelijk antigeensneltesten en de
LAMP-test, voor gebruik bij mensen zonder klachten (94e advies van het OMT). Op scholen wordt
gebruik gemaakt van de antigeensneltest.

Zijn er negatieve bijwerkingen van het gebruik maken van een sneltest?
Nee. De test kan alleen even een beetje vervelend aanvoelen.

Wanneer zijn de resultaten van de test bekend?
De testen worden afgelezen door een daartoe opgeleide medewerker. De resultaten van de test
zijn tussen de 30 en 60 minuten na afname bekend. De testaanbieder geeft de uitslag van de test
door aan de medewerker of leerling (en zijn ouders /verzorgers bij leerlingen tot 16 jaar). De
school krijgt de uitslag van de sneltest niet te horen en legt daar niets over vast.

Wat als mijn kind positief test op het virus?
Als uw kind positief test op het coronavirus, dan is de testaanbieder verplicht de positieve uitslag te
melden aan de GGD. De GGD start vervolgens bron- en contactonderzoek op.
De testaanbieder geeft de positieve uitslag daarnaast door aan uw kind (en aan de
ouders/verzorgers bij leerlingen tot 16 jaar). De school krijgt de uitslag niet te horen.
Uw kind (of de ouders/verzorgers namens de leerling) meldt zich vervolgens ziek bij de school en
gaat thuis in quarantaine. Wij verzoeken u en/of uw kind vriendelijk om aan de school te melden
dat uw kind is besmet met het coronavirus. Met deze informatie kunnen we op school onderzoeken
of er misschien een nieuw risico is dat andere leerlingen of medewerkers besmet zijn met het
coronavirus. Als dat nodig is starten wij een nieuwe sneltestprocedure op.

Wat als mijn kind negatief test op het virus?
Bij een negatieve testuitslag heeft de sneltest geen infectie gevonden. Uw kind blijft dan gewoon
op school. Belangrijk daarbij is dat uw kind zich nog steeds aan alle coronaregels moet houden,
zoals afstand houden en het gebruik van een mondkapje.
De sneltest is minder fijngevoelig dan de standaard PCR-test die door de GGD wordt afgenomen.
Dat betekent dat er een kans is van ongeveer 20% dat een infectie toch niet wordt opgemerkt en
een leerling of medewerker onterecht een negatieve uitslag krijgt.
Aan de geteste leerling of medewerker wordt duidelijk uitgelegd wat de betekenis is van een
negatieve testuitslag en dat hij of zij zich bij het ontstaan van klachten (die kunnen wijzen op het
coronavirus) direct moet laten testen bij de GGD.

Hoe lang is het testuitslag geldig?
De uitslag van de sneltest is 48 uur geldig. Daarna kunnen er alsnog klachten ontstaan. Daarom is
het belangrijk om bij een negatieve testuitslag de test na een aantal dagen te herhalen. Iedereen
met een negatieve testuitslag wordt 3 tot 5 dagen na de eerste test nog een tweede keer getest.
Leerlingen en medewerkers ontvangen hiervoor een oproep van de school.

Wie moet er toestemming geven en waarvoor?
Voordat iemand getest mag worden, moet er toestemming zijn:

Kinderen jonger dan 12 jaar: beide ouders / verzorgers moeten toestemming geven*

Kinderen tussen de 12 en 16 jaar: beide ouders / verzorgers én het kind zelf moeten
toestemming geven*

Kinderen ouder dan 16 jaar: alleen het kind moet toestemming geven.
* Als één ouder / verzorger het gezag heeft voor het kind, is de toestemming van alleen deze
ouder / verzorger voldoende.
Met het ondertekenen van het toestemmingsformulier wordt er aan de testaanbieder toestemming
gegeven voor:

het sneltesten van uw kind, op het moment dat er een besmetting op school bekend is;

het afnemen en verwerken van lichaamsmateriaal (testmateriaal) en de uitslag van de
sneltest;

het vastleggen van een aantal gegevens van uw kind: persoonsgegevens, BSN nummer,
contactgegevens en eventuele corona gerelateerde lichamelijke klachten;

het sturen van een vragenlijst voor evaluatie, aan uw kind;

het delen van de testuitslag en de antwoorden op de vragenlijst met het Universitair
Medisch Centrum Utrecht (UMC Utrecht). Dit is voor het doen van een evaluatie door het
UMC Utrecht in opdracht van het ministerie van OCW.
De toestemming die met het formulier wordt gegeven, wordt niet voor andere doelen gebruikt dan
hierboven is beschreven.

Hoe wordt er omgegaan met vertrouwelijke persoonsgegevens en testuitslagen?
De vertrouwelijkheid van persoonsgegevens en testuitslagen is van groot belang. De school,
testaanbieder, het UMC Utrecht en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap houden
zich aan de privacyregels. Voor de testaanbieder gelden de normale regels voor de
gezondheidszorg.
De school krijgt de testuitslag niet te horen van de testaanbieder. Leerlingen of medewerkers met
een positieve testuitslag, worden gevraagd om aan de school door te geven dat de uitslag positief
is. Het doorgeven van een positieve testuitslag is niet verplicht. De school heeft deze informatie
over een positieve testuitslag nodig, om verdere verspreiding van het virus op school tegen te
gaan. De informatie over de besmetting bij de leerling of medewerker, wordt niet opgeslagen in de
schooladministratie. Dit is in lijn met het advies van de Autoriteit Persoonsgegevens.

De school onderzoekt wie er op school in contact is geweest met de besmette leerling of
medewerker. De groep leerlingen, docenten en andere medewerkers voor wie geldt dat zij een
risico lopen op besmetting, en die toestemming hebben gegeven, worden uitgenodigd om zich te
laten testen door middel van de sneltest.
Nadat de uitslagen van de sneltesten bekend zijn, geeft de school alleen het aantal besmettingen
door aan de GGD. De GGD krijgt van de testaanbieder te horen wie er positief getest is op het
coronavirus. Het is de taak van de GGD en niet van scholen om coronabesmettingen op individueel
niveau vast te leggen en te monitoren.
Na het afnemen van de sneltest stuurt het UMC Utrecht de geteste persoon een vragenlijst met
vragen die nodig zijn om de aanpak met sneltesten te evalueren. De geteste persoon is niet
verplicht om deze vragenlijst in te vullen. De evaluatie wordt uitgevoerd door het UMC Utrecht in
opdracht van het ministerie van OCW. De resultaten van de evaluatie worden geanonimiseerd en
pas daarna gedeeld met het ministerie van OCW. Het ministerie krijgt dus géén persoonsgegevens
van u of uw kind.
De informatie wordt vastgelegd in een database van het UMC Utrecht. Deze informatie wordt alleen
gebruikt voor het evalueren van de aanpak van sneltesten. Medisch deskundige Patricia BruijningVerhagen begeleidt de evaluatie en is hier ook verantwoordelijk voor. Zij is Kinderarts en
Epidemioloog en werkt bij het UMC Utrecht.

Zijn andere coronamaatregelen nog steeds nodig, nu de school gebruikmaakt van de
sneltest?
Ja. Ondanks het inzetten van sneltesten blijft het van groot belang dat leerlingen en
onderwijspersoneel zich zowel op school als in de vrije tijd blijven houden aan de landelijk
geldende maatregelen. Bij het ontstaan van klachten is het noodzakelijk dat men zich direct laat
testen bij de GGD (conform landelijk testbeleid).

